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Notamos que na terra existem dois tipos de pessoas, os consumidores e os que produzem. Há uns que não são 

produtivos, só dizem me dá me dá me dá, mas hoje a tua mentalidade vai mudar. 

 

Em Génesis, Deus deu uma instrução ao Homem; tenha domínio sobre os peixes do mar, os repteis que rastejam na 

terra e sobre toda a terra. 

 

Domínio também significa conquista. O que impende o homem de conquistar é o medo. O medo aprisiona, não o 

deixa avançar, o sufoca, o faz ver as pessoas maiores e melhores que você. A bíblia e bem clara quando diz Deus não 

nos deu espírito de medo… 

 

Aprende a conquistar, digam o que disserem. Deus não respeitas homens, chorar não muda a situação, mas encarar 

sim. Pare de chorar, levante-se e começa a orar se Deus é por si quem será contra si. Abraão teve certeza que aquele 

que prometeu ia cumprir… 

 

Mesmo que na tua família ninguém é conhecido você será. Se a sua Mãe falhou no casamento você não vai falhar no 

casamento. Se seu Pai não trabalhava você vai trabalhava, Se seu Pai não estudou você vai estudar … O seu passado 

não vai impedir o seu futuro. Nós não somos religiosos, tem forma mas não muda… 

 

Genesis1.26- Façamos o homem segundo a minha imagem e semelhança e tenha Ele domínio sobre os peixes do mar. 

Você não é peixe para ser dominado. Deus está colocar pessoas na terra com audácia, ousadia não para ser escrava. 

 

Mente de conquistador; conquista está no teu espírito não na cor da pele. Luther king disse eu tenho um sonho, 

Obama realizou. Tu não podes sair deste mundo sem fazer história, alguém tem que fazer história na tua família. Seja 

original deixe de ser cópia… 

 

O que os meus Pais não fizeram eu vou fazer. 

 

Num13.1; 16-31 

 

Foram 12 (doze) homens enviados para espiar Israel, mas apenas 2 (dois) homens tinham fé… 

 

Quando Deus o dá uma promessa e você vacila, já perdeu. Deus o disse vá e tome posse… O povo no deserto queria 

ter sempre mana sem trabalhar mas chega o tempo que Deus diz chega basta, o povo tem que trabalhar, Deus seca a 

fonte. Deus queria lhes levar a um sítio para eles construírem para o povo do Egipto sair das tendas. 

 

Deus prometeu lhes levar em uma terra que manava leite, a terra onde estavam era seca, mas o povo tinha medo 

porque Havia um relatório que a terra que Deus escolheu tinha gigantes, homens mais poderosos que Eles. 

 

Não oiçam muito relatórios profanos, que só desfalecem, isso o atrasa o retrocede. Deus já sabia que havia gigantes 

nesta terra. Esses gigantes é que nos despertam, fazem orar para vencermos na vida. Se você não tiver inimigo, não 

ora nem lhe busca. É necessário ter um Zebuseu , um ateu para dizeres até aqui Deus nos ajudou. 

 

O seu Deus é que tem todo poder, o mundo lhe pertence. Esta terra não é do diabo, mas ao seu Deus. Salmos 124 diz 

a terra e a sua plenitude pertence a Deus. 

 

Há pessoas que não gostam de mudanças, mas muitos serão cambiados. 

 

Paulo disse, agora eu quero o Jesus ressuscitado, porque tudo começou com a ressurreição de Jesus. A religião fala 

muito só Cristo carnal, fala muito da salvação. 

 

O Jesus é Ele fazendo o milagre, mas quando Ele ressuscitou e apareceu á Paulo e disse és que estive morto mas 

agora estou vivo. 

 

O povo gosta do passado, por isso Jesus chama atenção ao Judeus; “vos invalideis a palavra por causa da tradição”. A 

tradição invalida o poder da palavra, podemos respeitar, mas não entra na tradição. Entra na revelação da 

ressurreição. Quem é que vive em ti? Quem está em ti? Será que Cristo vive mesmo em ti? Cheio de medo, cheio de 

doença. 



Pregar a cruz faz falta, pregar a salvação sim, mas temos que pregar também na ressurreição. O mesmo espírito que 

ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse espírito vive em si, oiça mas da palavra, vive mais da palavra. 

2Cor5.14-17 

Agora conheço o Cristo ressuscitado. Cristo é a nossa esperança em gloria. Porque Ele pode todas as coisas. Um 

Cristo que nunca falhou nem vai falhar na tua vida. 

Em Jesus está o Jeova Jiré, o Elshadai, tem poder, tem eternidade, por isso lhe foi do um nome que está acima de todo 

nome. 

Em apocalipse diz Os reinos são do nosso Senhor Jesus Cristo… 

 


